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Život je krásný … ovšem záleží na tom, skrz jakou skleniĆku se na nĈj díváte.

DUMAS Alexandr ml., francouzský dramatik /1824-1895/

Zprávy z radnice
Vážení pĆátelé,
dovolte nám, abychom Vás pozdravili v Novém roce 2005 a ješ
tø jednou Vám popĆáli, aby tento rok byl pro Vás rokem dob
rým, rokem ve kterém Vás neopustí dobrá nálada, rokem který
nadølí každému z Vás zejména dostatek zdraví.
Když jsme Vám sdølovali v listopadovém êísle Výprachtických
novin z minulého roku, co je nového v obci, uvedli jsme, že se
nám nedaĆí získat dotaci na výstavbu bytĎ v domø êp. 175 ve
Výprachticích (stará pošta). Tøsnø pĆed koncem roku 2004 se
však podaĆilo podepsat smlouvu o poskytnutí pĆíslušné dotace
ze Státního fondu rozvoje bydlení. Obec tak získá na výstavbu
5ti bytových jednotek êástku 2,75 milionu Kê. Jeden byt tedy
budeme nuceni financovat z prostĆedkĎ obce. V rámci rekon
strukce domu se zásadním zpĎsobem zmøní pĎvodní dispozice
jednotlivých podlaží, složení stropních konstrukcí, podlah a
dojde i k dalším úpravám.
Máme rovnøž radost z toho, že zdárnø pokraêuje rekonstrukce
nebytových prostor po bývalé mateĆské školce. PĆedpokládáme,
že v polovinø roku se do nových bytĎ budou moci støhovat no
ví nájemníci. V rámci rekonstrukce nebytových prostor na byty
budou provedeny nové zemní izolace proti vlhkosti, budou
zhotoveny nové podlahy, kanalizaêní pĆípojka, rozvody vody a
elektĆiny. Obvodový plášČ pĆízemí budovy bude zateplen. Stá
vající okna budou vymønøna za nová s koeficientem prostup
nosti tepla 1,1 což odpovídá souêasným požadavkĎm na vý
stavbu nových domĎ a bytĎ. VøĆíme, že se nám obø akce spo
jené s výstavbou bytĎ podaĆí zdárnø dokonêit.
V tomto roce bychom chtøli dokonêit rekonstrukci stĆechy nad
bývalou mateĆskou školkou. Je rovnøž potĆebné vymønit êást
hlavního litinového vodovodního potrubí u Faltových (poblíž
OEZ). S touto êástí vodovodu byly v loĀském roce problémy. V
dĎsledku prasklého potrubí na této trase došlo k vypuštøní té
møĆ veškeré kapacity obou vodojemĎ (Vlêí dĎl a Zajeêín). Bez
vody se tak ocitla horní êást obce a kravíny AGROSPOLU.
Hodláme pokraêovat v rekonstrukci Základní školy JindĆicha
Praveêka ve Výprachticích. Zámørem je rekonstruovat zejména
zaĆízení kotelny. Kotelna by møla být vybavena dvøma novými
kotli s vysokou úêinností spalování uhlí, splĀujícími nejpĆís
nøjší emisní normy. S ohledem na skuteênost, že pĆedpokláda
ná výše investic do základní školy bude êinit 3,6 mil. Kê, bude
nutné dobĆe zvážit, na co zbývající prostĆedky použít. Škola
potĆebuje rekonstrukci šaten, nové rozvody topení, novou ku
chyĀ, šatny pro tølocviênu se sociálním zázemím apod. PotĆeb
je hodnø a prostĆedkĎ ménø. Tím spíše bychom chtøli po
døkovat panu poslanci Mgr. Radko Martínkovi, který na naši
obec nikdy nezapomnøl a v tak napjatém státním rozpoêtu, ja
ký byl na letošní rok Poslaneckou snømovnou schválen, prosa

dil další prostĆedky pro naši obec. Ještø jednou mu za jeho po
moc upĆímnø døkujeme.
Rekonstrukci potĆebuje rovnøž êistírna odpadních vod, je po
tĆeba prodloužit kanalizaêní Ćád až ke staré poštø, pokraêovat
v rekonstrukci osvøtlení, opravit opøt alespoĀ êást místních
komunikací apod. ÚkolĎ nás rozhodnø v tomto roce êeká celá
Ćada. Je možné, že ne vše se nám podaĆí splnit. DĎvodem je
zejména omezený limit finanêních prostĆedkĎ.
Na závør nám dovolte, abychom se vrátili na konec roku 2004,
který patĆil již tradiênímu Vánoênímu koncertu. Každým rokem
se úroveĀ koncertĎ zvyšuje, a to je nesmírnø pozitivní. Za zvy
šující se úroveĀ Výprachtického chrámového sboru patĆí podø
kování jeho vedoucí paní Milenø Csillagové.
PĆed koncem roku se sešli rovnøž naši dĎchodci se svými
sponzory. Za aktivní práci výprachtických dĎchodcĎ døkujeme
manželĎm Aniêce a Pepovi Bezperátovým. Dne 30. prosince
2004 probøhlo v Koburku v hasiêské zbrojnici „Sousedské po
sezení“, tato akce se rovnøž vydaĆila.
Obec Výprachtice ve spolupráci s SDH Výprachtice zorganizo
vala dne 31. prosince 2004 „Silvestrovskou diskotéku“.
V souvislosti s organizací této akce patĆí veliký dík Janø Ska
lické, Petru Pfeiferovi, Václavu Hejnákovi, Marcele Pfitznerové,
JindĆichu Stejskalovi, Janu Moravcovi, Marii Ingrové, Jaroslavu
Skalickému, Antonínovi Kubínovi, Ivanø Skalické, Ludmile Mo
ravcové, Luboši Beranovi a dalším za organizaci a za velice
dobrou pĆípravu celé akce. Ing. Danielu Vávrovi døkujeme za
pøknou diskotéku, která se líbila. Døkujeme všem, kteĆí se s
námi pĆišli pobavit, rozlouêit se starým rokem a pĆivítat Nový
rok. VøĆíme, že jste se dobĆe pobavili.
Dále jsme Vás chtøli seznámit s tím, že veĆejná sbírka, o které
jsme uvažovali v souvislosti s pĆírodní katastrofou v Asii, ne
bude realizována. DĎvodem je skuteênost, že uvedené je Ćešeno
již v rámci tzv. „TĆíkrálové sbírky“ a v rámci dalších aktivit
rĎzných nestátních organizací. Zastupitelstvo obce posoudí
uvolnøní penøžního daru na obnovu katastrofou postižených
území na svém nejbližším veĆejném zasedání.
V závøru bychom Vás chtøli všechny vyzvat ke spolupráci a
vzájemné pomoci. Vesnice je v první Ćadø o lidech. Jak se bu
deme k sobø chovat, jak budeme pomáhat ostatním, taková
bude i naše vesnice. Pokud zde žijeme a máme tuto êást zemø
alespoĀ trochu rádi, nemølo by nám být lhostejné, jak to tady
bude vypadat za pøt nebo deset let. Pomoc každého z Vás uví
táme.
Všem kteĆí naší obci v roce 2004 pomohli patĆí upĆímné podø
kování.
S pozdravem
Zastupitelstvo obce
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ZASTUPITELSTVO OBCE VÝPRACHTICE ZASEDALO DNE 14. PROSINCE 2004

* ZO schvaluje rozpoĆtové zmĈny, a to v rozsahu dle pďedloženého návrhu, který tvoďí pďílohu a nedílnou souĆást tohoto
usnesení.

* ZO schvaluje rozpoĆtové provizorium na leden 2005 ve výši 1/12 rozpoĆtu roku 2004.
* ZO schvaluje v souladu s ust. § 1 naďízení vlády ze dne 24. listopadu 2004 odmĈnu neuvolnĈným zastupitelĐm obce
*
*
*
*
*
*

*

*
*
*
*

*

Výprachtice ve výši 25 % odmĈny, na kterou by jim jinak vznikl nárok. OdmĈnu schvaluje pro místostarostku, pďedsedkyni
finanĆního výboru a pďedsedkyni kontrolního výboru.
ZO schvaluje zmĈnu a doplnĈní svého usnesení Ćíslo 186 ze dne 29. listopadu 2004 tak, že kontokorentní úvĈr se
schvaluje za podmínky, že úroková sazba nebude vyšší než 5 %. Usnesení se dále doplČuje o následující text: ÚvĈr bude
zajištĈn rozpoĆtovými pďíjmy obce Výprachtice.
ZO ruší své usnesení Ćíslo 188 ze dne 29. listopadu 2004. DĐvodem je potďeba zmĈny územního plánu.
ZO souhlasí s provedením navrhované zmĈny územního plánu v lokalitĈ zemĈdĈlského stďediska v Ćásti obce Malá
strana spoĆívající v rozšíďení zástavby v daném místĈ další stavbou pro zemĈdĈlskou výrobu. Náklady spojené s realizací
zmĈny hradí žadatel (navrhovatel), kterým je AGROSPOL Výprachtice s. r. o.
ZO ruší své usnesení Ćíslo 191 ze dne. 29. lstopadu 2004.
ZO schvaluje uzavďení dohody (smlouvy) s firmou KLEMPÍúSTVÍ MAN s. r. o., M. Majerové 222, 563 01 Lanškroun, Iñ
25288938, a to v rozsahu dle pďedloženého návrhu.
ZO schvaluje smĈnu pozemku ve vlastnictví pana ZdeČka Formánka, bytem Výprachtice Ćp. 29, a to pozemek
oznaĆený novĈ dle GP Ćíslo 501-22012004 pro katastrální území a obec Výprachtice jako pozemková parcela Ć. 491/3
(utvoďený z Ćásti pozemkové parcely Ć. 490/1 a 491/1 v katastrálním území Výprachtice) za pozemky ve vlastnictví obce
Výprachtice, evidované dle stavu PK jako pozemková parcela Ć. 3269 a dále pozemkĐ evidovaných dle stavu KN jako
pozemkové parcely Ć. 3148/32, 3148/42, 3148/52 a Ć. 3148/54, vše v katastrálním území a obci Výprachtice. Náklady
spojené se smĈnou pozemkĐ hradí obec Výprachtice. SouĆasnĈ ZO schvaluje zrušení svého usnesení Ćíslo 82 ze dne
14. dubna 2004. DĐvodem zrušení pďedmĈtného usnesení je pďeĆíslování parcel v dĐsledku zjištĈné chyby v katastrálním
operátu.
ZO souhlasí s uzavďením smlouvy o smlouvĈ budoucí o zďízení práva vĈcného bďemene spojeného se zďízením stavby
kanalizaĆní pďípojky ñOV na pozemkové parcele Ć. 446/1 v katastrálním území Valteďice u Výprachtic; ve vlastnictví
budoucí povinné obce Výprachtice; ve prospĈch budoucího oprávnĈného, kterým je vlastník domu Ćp. 25. na stavební
parcele Ć. 59 v katastrálním území Valteďice u Výprachtic, což jsou v souĆasné dobĈ manželé Ing. Josef Pohan a Renata
Pohanová, oba bytem Albrechtická 363, Lanškroun. VĈcné bďemeno v budoucnu se zďídí za úplatu stanovenou znalcem.
Náklady spojené se zďízením vĈcného bďemene zaplatí budoucí oprávnĈní.
ZO projednalo návrh paní Miroslavy Lerchové, bytem Koburk Ćp. 47, na zďízení dĈtského koutku na pozemkové
parcele Ć. 1516/2 v katastrálním území Koburk. Návrh je možné realizovat až poté, co bude zďízeno dĈtské hďištĈ u MŠ
Výprachtice, kde je uvedené potďebné z hlediska Ćinnosti této pďíspĈvkové organizace.
ZO schvaluje uzavďení mandátní smlouvy na inženýrskou Ćinnost v souvislostí s výstavbou 6 bytových jednotek v
pďízemí domu Ćp. 287 ve Výprachticích s firmou HudeĆek s. r. o., Ústí nad Orlicí, Husova 888, PSñ 526 0l, Iñ 25922319,
za nejvýše pďípustnou cenu 50.000,-- KĆ.
ZO schvaluje nájemné z pronájmu nebytových prostor v Kulturního domu U Jana s úĆinností od 1. ledna 2005 ve výši
5.000,-- KĆ.
ZO schvaluje doplnĈní Ćlánku 10.1 smĈrnice Ć. 2/2003 o vnitďním kontrolním systému tak, že do tohoto Ćlánku se
doplČuje druhá vĈta následujícího znĈní: V rámci veďejnosprávní kontroly je provádĈn interní audit u pďíspĈvkových
organizací zďízených obcí Výprachtice, tj. u ZŠ Jindďicha PraveĆka Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí a u MŠ Výprachtice, s
jejich souhlasem, kontrolním výborem finanĆním výborem zastupitelstva obce Výprachtice.
ZO schvaluje uzavďení smlouvy o bezúplatném pďevodu požární stďíkaĆky PS 12-R, výrobní Ćíslo 2974 v poďizovací cenĈ
34.500,-- KĆ od ñeské republiky - HasiĆského záchranného sboru Pardubického kraje, se sídlem Teplého 1526, 530 02
Pardubice obci Výprachtice.

UPOZORN÷NÍ
ÚHRADA MÍSTNÍCH POPLATKč PRO ROK 2005

2

Poplatek za psa je splatný nejpozdøji do 15. února 2005.

[

Poplatek za provoz systému shromažóování, sbøru a svozu komunálního
odpadu je splatný nejpozdøji do 31. bĆezna 2005.

Marie Bašková
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POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY STOMATOLOGû V 1. POLOLETÍ ROKU 2005
(ORDINAñNÍ HODINY VŽDY OD 08.00 DO 11.00 HODIN)

TERMÍN

JMÉNO LÉKAŏE

1. a 2. ledna
8. a 9. ledna
15. a 16. ledna
22. a 23. ledna
29. a 30. ledna
5. a 6. února
12. a 13. února
19. a 20. února
26. a 27. února
5. a 6. bŐezna
12. a 13. bŐezna
19. a 20. bŐezna
26. a 27. bŐezna
28. bŐezna
2. a 3. dubna
9. a 10. dubna
16. a 17. dubna
23. a 24. dubna
30. dubna, 1. kvĚtna
7. a 8. kvĚtna
14. a 15. kvĚtna
21. a 22. kvĚtna
28. a 29. kvĚtna
4. a 5. ÿervna
11. a 12. ÿervna
18. a 19. ÿervna
25. a 26. ÿervna

MUDr. Marie JASLOVSKÁ
MUDr. Zuzana JEDLIþKOVÁ
MUDr. Daniela JEŽÁKOVÁ
MUDr. Marie JOHNOVÁ
MUDr. Vlasta KARÁSKOVÁ
MUDr. Štefan KOBZA
MUDr. ZdeŁka KOBZOVÁ
MUDr. Helena KRþÁLOVÁ
MUDr. Miroslav MAREŠ
MUDr. Karel MILOTA
MUDr. Gabriela MILOTOVÁ
MUDr. Jaroslav PRAŽÁK
MUDr. Marie STRNADOVÁ
MUDr. Jan ŠPIþKA
MUDr. Marie ŠPIþKOVÁ
MUDr. Petr ŠRÁMEK
MUDr. Jaroslav ULMAN
MUDr. Jana VACKOVÁ
MUDr. Hana VALENTOVÁ
MUDr.ZdeŁka VEBROVÁ
MUDr. Eva VÍTKOVÁ
MUDr. Eliška VOJTOVÁ
MUDr. Hedvika APPLOVÁ
MUDr. Renata BERANOVÁ
MUDr. Aleš BÍLÝ
MUDr. Stanislava DUNGLOVÁ
MUDr. Jitka FILIPOVÁ

POPTÁVKA
Sháním ŠKODA  tudor 1102
(možno též ŠKODA 1101,1200)
nejradøji v sanitním provedení buó jako celek
(vrak) nebo jednotlivé êásti, souêásti, doplĀky,
literatura, obrazy, êasopisy, katalogy, odznaky
a vøci tomu podobné.

František VYSKOéIL
Lidická 887/III, 563 01 LANŠKROUN
domĎ 465 323 311
práce 465 321 129
mobil 776 686 839

/

Za lukrativní nabídku odmøna!
PĆedem døkuji.

ADRESA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŏÍZENÍ
Žamberk, nám. Gen. Knopa 837
BystŐec 182
Letohrad, U Dvora 815
Letohrad, Šedivská 498
Letohrad, U Dvora 815
Lanškroun, DvoŐákova 328
Lanškroun, 5. KvĚtna 2
Žamberk, nám. Gen. Knopa 837
Žamberk, nám. Gen. Knopa 837
Lanškroun, Svobody 356
Lanškroun, Svobody 356
Žamberk, Nádražní 753
Jablonné nad Orlicí, Na Dílech 622
Králíky 414
Králíky 414
Letohrad, U Dvora 815
Tatenice 268
Lanškroun, Hradební 227
Lanškroun, Strážní 151
Žamberk, Raisova 814
þervená Voda 333 (MOVIOM)
Žamberk, nám. Gen. Knopa 837
Dolní þermná 222
Jablonné nad Orlicí, Slezská 41
Lanškroun, Opletalova 17
Letohrad, Tyršova (budova žel. stanice)
Lanškroun, Strážní 151

ulturní

entrum

LANŠKROUN
ST 9. února v 19.30 hodin
lanškrounský zámek
AUSTRÁLIE
cestopisná reportáž
JiĆího Hrušky
éT 10. února v 19.30 hodin
lanškrounský zámek
PLNÝ KAPSY ŠUTRč
Miroslav VLADYKA
a Radek HOLUB
v divadelní komedii
Srdeênø zve
KC Lanškroun

TELEFON
465 676 818
465 642 990
465 620 528
465 622216
465 620 358
465 387 352
465 322 897
465 676 824
465 613 103
465 322 787
465 322 787
465 613 572
465 642 765
465 631 154
465 631 274
465 621 551
465 391 212
465 322 348
465 322 907
465 613 441
465 626 460
465 676 821
465 393 266
465 642 267
465 324 829
465 504 447
465 325 212

nám. A. Jiráska 1
563 01 Lanškroun
tel,, fax.: 465 324 753

ÚT 15. února v 19.30 hodin
lanškrounský zámek
abonentní koncert KPH
DUO THURI
Jan THURI
 hoboj, anglický roh
Megumi THURI YAMADA
 klavír
NE 20. února v 15.00 hodin
lanškrounský zámek
nedølní pohádka pro døti
MAXIPES FÍK
nastudovalo
DIVADLO ŠPILBERG
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Odpadový seriál pokraĆuje i v letošním roce. Ve Ćtvrtém dílu dokonĆíme jak tďídit jednotlivé druhy odpadĐ a co se s nimi
dále dĈje, pďíštĈ se seznámíme s našimi rádci pďi tďídĈní odpadu - se znaĆkami na obalech.

NEBU®TE LÍNÍ, T¶I®TE SPRÁVN«!
TúÍDóNÍ NÁPOJOVÝCH KARTÓNû
Nápojové kartóny (krabice na nápoje) patďí mezi velmi populární obaly. Jsou tvoďeny dvĈma, nebo tďemi druhy materiálĐ,
pďiĆemž hlavní souĆástí je vysoce kvalitní papír, pďes 70 %
hmotnosti obalu. Pro zajištĈní nepropustnosti obalu je nápojový karton vybaven polyetylenovou fólií, pro zajištĈní trvanlivosti
obsahu bývá doplnĈn ještĈ fólií hliníkovou. PrávĈ pro svĐj obsah vysoce kvalitního papíru je vyhledáván papírnami jako
zdroj cenné suroviny. Nápojový karton se proto zpracovává
stejnĈ jako sbĈrový papír, rozvlákČuje se. Zbylý odpad v podobĈ plastových a hliníkových fólií se v EvropĈ používá zejména
pro výrobu páry a tepla, pďípadnĈ speciálních lisovaných výrobkĐ. V ñR se zpracováním nápojových kartónĐ zabývají dvĈ papírny, jedna v BĈlé pod BezdĈzem a druhá v Žimrovicích na
MoravĈ. Proto se ještĈ nápojový kartón nesbírá ve všech obcích. ObĈ papírny nápojový karton rozvlákČují, papírna v BĈlé
ještĈ navíc vyrábí z kartonĐ za tepla lisované desky, které se
dají použít napď. jako police do regálĐ. Odpad vzniklý z rozvláknĈní lze navíc použít k výrobnĈ stavebních desek, Ćímž se
zabývá spoleĆnost R. P. O. v Hrušovanech u Brna. Tďídit nápojový karton je velmi snadné, prázdný nápojový karton staĆí jen
vypláchnout malým množstvím vody a pak jen pďedat na to
správné místo. Sbírá se buĉ do nádob oznaĆených samolepkou, nebo do speciálních pytlĐ, které se po naplnĈní odkládají
na pďíslušná sbĈrná místa. Po svezení se dotďídí, slisují do balíkĐ a pďevezou do papíren k recyklaci.
TúÍDóNÍ KOVû
TďídĈní kovĐ má u nás dlouholetou tradici. Jedná se o surovinu
natolik zajímavou, že se jí mnoho firem intenzivnĈ vĈnuje a
kovové odpady od obĆanĐ vykupují. Proto se v drtivé vĈtšinĈ
pďípadĐ kovy nesbírají v obcích do nádob. Pro tďídĈní kovĐ platí
dvĈ základní pravidla. Prvním je tďídĈní podle materiálu na železné a neželezné kovy a druhé, které vyluĆuje ze sbĈru kovy
zneĆištĈné nebezpeĆnými látkami, tedy nebezpeĆné odpady,
které se musí sbírat oddĈlenĈ a odkládat na sbĈrné dvory, nebo pďi mobilních sbĈrech. VytďídĈné kovy se zpracovávají v hutích, kde se z nich vyrábĈjí nové kovové výrobky. Ušetďí se pďi
tom velké množství energie (u hliníku až 90 %) a primárních
surovin, železný šrot je nezbytný pro úspĈšnou výrobu nové
oceli.
TúÍDóNÍ BIOODPADU
Bioodpad patďí mezi nejproblematiĆtĈjší složky komunálního
odpadu, protože neustále mĈní své vlastnosti, rozkládá se a
velmi Ćasto zapáchá. Na skládkách zapďíĆiČuje vznik skládkového plynu, ve spalovnách pďíliš nehoďí. Každý rodinný domek
se zahradou by mĈl být vybaven domácím kompostérem, kde
by mĈl bioodpad skonĆit. Pro obyvatele sídlišè to je vĈtšinou
neďešitelný problém, i když i k nám se rozšiďují tzv. drtiĆe odpadu pďipevnĈné k sifonu kuchyČského dďezu, které odpad
nadrtí a spolu s odpadní vodou odteĆou kanalizací. Ovšem je
nutné, aby kanalizace byla napojena na Ćistírnu odpadních
vod. Proto se pomalu zakládají kompostárny menších velikostí,
které bioodopad zpracovávají. Bohužel není s nimi prozatím
dostatek zkušeností, navíc kvalita bioodpadu sebraného ve
mĈstech není dobrá, obsahuje mnoho pďímĈsí (fólie, sklo, kovy) které zhoršují úroveČ vzniklého kompostu.

MÝTY A POVóRY V TúÍDóNÍ
1. Z PET láhví musí být odstranĈno víĆko, etiketa, jinak se
nedá PET láhev zpracovat
Není tomu tak. PET láhve pďed zpracováním procházejí mycí
linkou, která má za úkol odstranit nejen etiketu a víĆko, ale
zejména lepidlo, kterým je etiketa k láhvi pďilepena. Takže odstranĈním etikety a víĆka pomĐžete zpracovateli, ale nutné to
není. Mnohem dĐležitĈjší je láhev sešlápnout, tak aby zabírala
co nejménĈ prostoru a víĆko neutahovat. Utažená láhev totiž
nelze dobďe lisovat.
2. Krabice od mléka, džusĐ, apod. patďí do papíru
Ne. V každé oblasti je systém sbĈru nápojových kartonĐ nastaven jinak. NĈkde se sbírá do nádob spolu s papírem, jinde s
plasty, nĈkde jsou samostatné nádoby, nĈkde se sbírá do pytlĐ. Je tďeba informovat se na obci, nebo hledat nádoby oznaĆené samolepkou pro sbĈr nápojových kartonĐ.
3. Nemá cenu odpady tďídit, protože svozová firma vše
smíchá a odveze na skládku
Není to stoprocentnĈ pravda, i když i takové pďíklady se obĆas
mohou vyskytnout. Problémy jsou v transparentnosti svozu tďídĈného odpadu. Pokud je obec vybavena kontejnery na tďídĈný odpad s koleĆky, sváží je totiž úplnĈ stejné auto, které sváží
i bĈžné popelnice. Je to víceúĆelové vozidlo, které se po svozu
popelnic vyĆistí a pak mĐže svážet tďídĈný odpad. Tímto zpĐsobem se šetďí dopravní náklady. Pokud je obec vybavena kontejnery se spodním výsypem, musí pďijet speciální vozidlo s rukou, která nádobu zvedne a vysype do kontejneru na korbĈ.
Tento kontejner bývá vybaven pďepážkou tak, aby se daly odvézt dvĈ komodity najednou.
NĈkdy je tďídĈný odpad tak znehodnocen nebezpeĆnými odpady, nebo komunálním odpadem, že se musí odvézt na
skládku. Ale to je otázka pro neukáznĈné obĆany. Pokud máte
pochybnosti o tom jak se s odpady nakládá, kontaktujte pďíslušný obecní úďad.
PROñ TúÍDÍME ODPADY?
Zkuste se nad touto otázkou zamyslet. NĈkdo z vás odpoví:
protože mám rád pďírodu; nechci,
aby pďibývaly skládky; jenom správnĈ roztďídĈný odpad je možné dále
zpracovávat - recyklovat; je to móda; ve škole jsem slyšel nebo slyšela, že se to má dĈlat… Všechny tyto odpovĈdi jsou dobré, zkusíme je
utďídit.
ZpĐsoby nakládání s odpady dle vlivu na životní prostďedí mají
toto poďadí:
1. Omezování vzniku (minimalizace) odpadĐ - už pďi nákupu
rozhodujeme, kolik odpadĐ vyprodukujeme.
2. TďídĈní a recyklace odpadĐ - pokud se odpad smíchá, není
možné ho již dále roztďídit a zpracovat, proto je nutné tďídit
odpady již v domácnostech.
3. OdstraČování odpadĐ - odpady, které nemĐžeme již dále
využít se zneškodČují (napď. skládkováním).
A co je to recyklace? Pďi recyklaci jsou zpracovány odpady na
nové materiály. Proto je dĐležité dodržovat pravidla pro tďídĈní
jednotlivých druhĐ odpadĐ.
A nezapomeČte tďídit!
(Pokraþování pĜíštČ.)
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Vzpomínka na rodáka
V roce 1999, 28. êervna, oslavil své devadesáté na
rozeniny a svou pĆítomností tehdy poctil 22. roê
ník festivalu dechové hudby v Lanškrounø, který
nese jeho jméno. Neuplynul ani rok a zastihla
nás smutná zpráva, že 11. února roku 2000
skonêila životní cesta osobnosti v oblasti
dechové hudby nejen v éechách, ale v mnoha
zemích svøta. V únoru uplyne pøt let od chvíle,
kdy do muzikantského nebe odešel pan JindĆich PRAVEéEK.

OBúADNÍ SÍ÷ KREMATORIA V PRAZE STRAŠNICÍCH 23. ÚNORA 2000
Foto: archív Ladislava Chládka
ZA OBñANY VÝPRACHTIC
SE ROZLOUñIL
Ã
STAROSTA OBCE
LADISLAV CHLÁDEK
Foto: archív Ladislava Chládka

KONCERT DECHOVÝCH HUDEB VE VÝPRACHTICÍCH
Ćervenec 1985
Foto: Jan Skalický

ÚñASTNÍCI POHúBU
Z VÝPRACHTIC
Foto: archív Ladislava Chládka

Æ

II. MONSTRKONCERT
Pďivítání pďedsedou MNV
Vítkem Šopíkem
Ćerven 1983
Foto: Jan Skalický

PúÁNÍ K DEVADESÁTINÁM
PúEDAL STAROSTA OBCE
LADISLAV CHLÁDEK
Lanškroun 6. Ćervna 1999
Foto: archív Ladislava Chládka

VzpomnČl a fotografie zapĤjþil Ladislav Chládek

SPOZ oznamuje
Až budete Ćíst tyto ďádky, bude již první mĈsíc první pĈtiletky
tďetího tisíciletí minulostí. SouĆasný Ćas je neúprosný. A bodejè
by nebyl! Digitální hodiny na nás „tikají“ z rádia, z peĆící trouby, z praĆky, z kafemlejnku a kdoví Ćeho všeho jsou nedílnou
souĆástí. Jediným ukazatelem Ćasu bylo po dlouhá staletí slunce. Všem mĈďilo Ćas stejnĈ - na Aljašce nebo v Austrálii. Pďestože
Ćas nebyl vyjádďen žádnou hodnotou, dnes bychom ďekli analogovĈ nebo digitálnĈ, postavení slunce na obloze dostateĆnĈ ukazovalo Ćas ještĈ generaci našich dĈdĐ a mnohdy i otcĐ. A my se
stále ještĈ divíme, co všechno stihli udĈlat. Pokrok se však zastavit nedá. Pamatuji se, že když jsme jako kluci jezdili do Výprachtic na prázdniny, byl ukazatelem Ćasu autobus. Otázka
nebyla „kolik je hodin“, ale „už jel autobus na Heďmanice“ a
odpovĈĉ znĈla „jó, už jel“. A zúĆastnĈní vĈdĈli, že: podle sluníĆka je kolem poledne a protože už autobus projel, je pĐl jedné
pryĆ - a staĆilo to. Pokud se nĈkdo zeptal „kolik je hodin“, zcela
urĆitĈ dostal odpovĈĉ „autobus na Lanškroun éštĈ nejel“. Slu-

níĆko už bylo na cestĈ k západu, autobus „éštĈ“ nejel, takže
„éštĈ“ nebyla pátá hodina odpolední. A staĆilo to.
Vím, že je to v dnešní dobĈ dost tĈžké - v nedĈli nám jediný autobusový spoj oznamuje pouze dobu polední - ale pďesto! Vážení
jubilanti i vy ostatní, zkuste, tďeba o dovolené, obrátit všechny
hodiny „Ćelem ke zdi“ a obĆas kouknout na sluníĆko, kde se
právĈ na své nebeské pouti nachází.
Uvidíte, co máte Ćasu!
Zdraví

·

Jana Vernerová
Josef Andrle
Marie Marešová

Výprachtice 182
Výprachtice 223
Výprachtice 262

50 let
75 let
85 let
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Na besedÌ v Klubu dØchodcØ

LOUéENÍ A VÍTÁNÍ

JAKÝ BYL ROK 2004 V KLUBU
Poslední besedu roku jsme møli 30. prosince v hasiêské zbrojnici v Koburku. Stejnø jako
v pĆedešlých letech jsme rok ukonêili slavnostnø. PĆi pĆíjemném posezení u vánoêního stro
meêku jsme vzpomínali a hodnotili uplynulých dvanáct møsícĎ. Našimi hosty byli nøkteĆí na
ši sponzoĆi a zastupitelé Obecního úĆadu. Naše ohlédnutí za uplynulým rokem je spojeno
s pĆíjemnými pocity, protože tøch aktivit bylo hodnø.
Bøhem roku jsme se sešli 44x, z toho besed bylo 29. Uskuteênili jsme 3 zájezdy, které se moc
líbily. Se seniory z okolních klubĎ jsme se pobavili a zatancovali si celkem 7x pĆi hudbø
„Svatebêanka“ z Jamného nad Orlicí. Myslíme si, že i v letošním roce bude naše êinnost na
stejné úrovni jako dosud, protože nám pomáhají dobĆí pĆátelé a sponzoĆi. Jim touto cestou
døkujeme za stálou pĆízeĀ a také tøm, kdo pĆispívají k rozvoji a šíĆení dobrého jména naší obce.
Do nového roku pĆejeme všem našim pĆíznivcĎm, êtenáĆĎm a redakci Výprachtických novin
krásné a šČastné vykroêení do roku 2005, k tomu hodnø zdraví, štøstí a spokojenosti.

Už dokonala roku moc,
nuž spi roku, dobrou noc!
Tak mnohý pohĆben jasný den,
tak mnohý prchnul krásný sen.
My jdeme budoucnosti vstĆíc,
snad budoucnost nám podá víc,
vøĆíme, že nový host
nám pĆinese
štøstí, lásku a spokojenost.

ƒ

éINNOST KLUBU DčCHODCč ZA ROK 2004
(besedy 29 + ostatní akce 15 = celkem 44 akcí)
















AKCE MIMO BESEDY
Ples v BystĆeci
Ostatkový ples v Horní éermné
Celodenní beseda s dĎchodci „U Jana“
Zájezd  éervená Voda (Domov dĎchodcĎ), Králíky (Vojen
ské muzeum)
Jarní setkání v Jablonném nad Orlicí
PĆátelské setkání v Horním TĆešĀovci
Zájezd  Skuteê (závod Botas), Hlinsko (skanzen, betlém),
Košumberk, Luže (chrám Panny Marie), Nové Hrady (zámek)
Exkurze  hasiêská zbrojnice ve Výprachticích po rekonstrukci
Táborák u JežkĎ „Na Kalhotách“ v Horní éermné
Dozvuky benátské noci v BystĆeci u koupalištø
Exkurze  BystĆec (velkokapacitní kravín, zemødølský areál,
klubovna KD v hasiêské zbrojnici, kostel a hĆbitov)
Tradiêní pĆátelské setkání na sále „U Jana“
Dozvuky Martinského posvícení v BystĆeci (poĆadatel KD
Dolní éermná)
Celodenní beseda s dĎchodci „U Jana“
Zájezd  Vamberk (Muzeum krajky), Kvasiny (automobilka
Škoda), Rychnov nad Knøžnou (zámek a výstava betlémĎ),
Hradec Králové (obĆí akvárium)

NÁM÷TY A HOSTÉ N÷KTERÝCH BESED
F PĆednáška s diapozitivy „Dovolená v Alpách“  Ing. Josef Fajt
F Zdravotní pĆednáška „První pomoc“  zdravotní sestra paní
Lajchtová

F Zdravotní pĆednáška „Komplexní zdravotní péêe“  zdra
votní sestra Naóa Nováková

F MøĆení krevního tlaku  zdravotní sestry Vladimíra Faltová
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

a Naóa Nováková
Beseda se starostou Horních HeĆmanic Josefem Krátkým
Beseda s Ćeditelem ZŠ Mgr. Petrem Fiebigerem
Beseda s dĎchodci z BystĆece v hasiêské zbrojnici v Koburku
Beseda s dĎchodci z BystĆece v hostinci „U ŠpiêákĎ“ v BystĆeci
VeĆejné zasedání Obecního úĆadu na sále „U Jana“ v pĆed
volebním období
Zdravotní pĆednáška „Ušní, nosní, krêní“  MUDr. Radomír
Lána (bøhem pĆednášky nám zdravotní sestry møĆily hladi
nu cukru a cholesterolu v krvi)
Mikulášská beseda „PĆišel k nám Mikuláš s nadílkou“
PĆedvánoêní beseda u stromeêku  básnø, koledy
Výroêní beseda  hosté: zastupitelé OÚ a naši sponzoĆi a TĆi
králové nám pĆišli popĆát hodnø štøstí a zdraví
Celkem 4x jsme besedovali se starostou JUDr. Miroslavem
Stejskalem (námøty besed: 1. Zámøry a výstavba v obci;
2. Voda pro obec  vrt ve Vlêím dole; 3. Co už se podaĆilo
uskuteênit z volebního programu; 4. Hodnocení êinnosti
Klubu dĎchodcĎ a pĆání do nového roku).
Anna Besperátová

Podøkování

TúI KRÁLOVÉ V DûCHODU
(PARDON, V KLUBU DûCHODCû)
prosinec 2004
Foto: archív Klubu dĐchodcĐ

Nedávno skonéil rok 2004 - tedy dčvod k bilancování. Náš
Klub dčchodcč vede od roku 1997 paní Anna Besperátová,
které vydatn÷ pomáhá její manžel Josef. Mimo organizování našich pravidelných schčzek, organizování zájezdč a
exkurzí je to i pomoc pąi rčzných akcích a úéast na veąejných schčzích. Je to nevd÷éná funkce a ne vždy je správn÷ ocen÷na.
Jménem nás všech d÷kuji ob÷ma za dobré vedení našeho
klubu a ob÷tavou práci s tím spojenou. Do nového roku
2005 jim pąeji dobré zdraví, hodn÷ sil a životního elánu!
Za Klub dčchodcč Marie Krobotová
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Znovu se setkáváme s deníkem pana Josefa Kďivohlávka, rodáka z Bystďece. Tentokrát to nejsou zážitky z cest po nekoneĆných vodách
svĈtových moďí, ale osobní svĈdectví z konce druhé svĈtové války, tohoto celosvĈtového selhání lidstva, od kterého letos uplyne plných
šedesát let. Pďepis deníku poskytla paní RĐžena Motlová prostďednictvím paní Anny Besperátové.
Pďestože konec války se nezadržitelnĈ blížil, NĈmecko hájilo své pozice všemi možnými prostďedky. Vojenskými silami již bylo tďeba šetďit, proto byli na kopání zákopĐ „verbováni“ civilisté. Díky Klubu dĐchodcĐ se podaďilo sestavit seznam tĈch, kteďí 21. února 1945 byli
povoláni na zákopové práce: Josef Kďivohlávek, Jan Kubín, František Kobza, Rudolf BĐžek, Jaroslav Tušla, Rudolf Prokopec, Jaroslav
Mlejnek, Jaroslav Smejkal, Stanislav Skalický, Antonín Chládek, Antonín Jandejsek, Ladislav Skalický, Jaroslav Skalický, Josef Skalický,
Jan Bednáď, Vincenc Chládek, uĆitel Šupler, Jaroslav Chládek, Jan Moravec, Ladislav Müller (uĆitel), Bohumil Macek.

21. února 1945

24. února 1945

Dne 21. února 1945 veĆer jsem pďišel o pĐl sedmé domĐ z práce (topil
jsem v tírnĈ ve Výprachticich). Jen jsem otevďel dveďe, manželka povídá:
„Máš jet zítra na zákopy. Hned máš jít do obecní kanceláďe a ráno jedete."
Byl jsem pďekvapen. Jen jsem se umyI, naveĆeďel a pak jsem šel do kanceláďe. Tam se opravdu dovídám, že ráno v osm hodin máme být v LanškrounĈ na „arbeitsamtĈ“ (= pracovní úďad - z nĈmĆiny, pozn. redakce).
Doma byl pak shon. Vše se muselo pďipravit na ráno. Sám jsem pamatoval jen na holení, nĐž a hodinky. O prádlo a ostatní vĈci se postarala
manželka. V noci jsem spal velmi neklidnĈ, neboè to bylo vyrušení z denního domácího poďádku.

KoneĆnĈ jsme v pĐl sedmé - po trapné cestĈ, utrmácení a nevyspalí - u cíle naší cesty v OpavĈ. Nastupujeme do trojstupu. NĈkolikrát nás poĆítají.
ñekat a zase Ćekat. Na nádraží ruch, samé civilní obyvatelstvo, ponejvíce
ženy. KoneĆnĈ po dvou hodinách nás pďebrali od Tot organizace. Fronta
je od nás vzdálená asi Ćtyďicet kilometrĐ. Ale nic není slyšet, ani mnoho
vojska tu není vidĈt. Obyvatelstvo se zdá být celkem klidné. Zde jsme si
také sdĈlovali jeden druhému dojmy z vlaku. Díváme se na našeho transportfíru, který má vzadu roztrhaný kabát na šosu do poloviny, o niĆem
však neví, až jsme ho na to upozornili. To je náš vedoucí, který má jenom
aktovku. Jakpak máme vypadat my, když máme velké kufry a ruksaky.
Teĉ pďijel vlak, z nĈhož vystupují vystĈhovalci, ženy a dĈtí. Narychlo mají
spakované svoje svršky naházené do pytlĐ. DĈti pláĆou, ženy shánĈjí na
perónĈ balíky peďiny a rĐzné vĈci. Podívaná je to opravdu žalostná. Tamhle jde stará babiĆka, sotva jde, je podpírána jinou ženou a pláĆe. Zde
poprvé vidíme, že fronta není daleko. Tam zas jde matka se Ćtyďmi dĈtmi.
Jedno malé má v náruĆí, za ruku vede druhé, které pláĆe a tďese se zimou
a za nimi ještĈ dvĈ se proplétají mezi lidmi. Nikdo si jich nevšímá, kromĈ
nás. Nádražní personál hází vĈci z vagónĐ na zem, každý hledá to svoje a
odnáší pryĆ. KoneĆnĈ máme rozkaz a pochodujeme z nádraží do mĈsta,
kde nás ubytovali v nĈjaké škole v tĈlocviĆnĈ. Opava je na pohled pĈkné
mĈsto. Den je mlhavý a deštivý. Po ulicích jezdi tramvaje a auta všeho
druhu. VojákĐ je tu vidĈt ménĈ než v LanškrounĈ. Ono je jistĈ pďece lépe
v zázemí, než být blízko fronty. V tĈlocviĆnĈ Ćekáme, dostaneme prý nĈco
k jídlu. Poprvé co jsme z domova. Nastupujeme na dvoďe do ďady a každý
dostáváme pĐl kilogramu chleba, trochu sádla a kousek salámu. Nakonec
pďinášejí dva kotle Ćerného kafe. To už jsou dvĈ hodiny odpoledne. Kdosi
volá - kdo nemá deky tak se má napsat. RozdĈlili jich mnoho, takže každý
máme dvĈ. Kdož ví, jak budeme ubytováni, je lépe se zaopatďit. Ve Ćtyďi
hodiny jdeme fasovat lopaty. Na to se už neženeme jako na salám. O pĐl
šesté odcházíme zase na dráhu. Ve mĈstĈ si nás nikdo nevšímá. Je to tu
asi hodnĈ všední. Stále prší, kufry máme tĈžké a k tomu ještĈ pďibyla deka a lopata. Na nádraží dlouho Ćekáme, potom nastupujeme do vlaku, jedeme kamsi do Benešova. Zde nás rozdĈlili, jedni vystoupí v BenešovĈ a
jedni u Olšan. Dlouho se to plete, nĈkdo ďíká my vystupujeme v BenešovĈ,
nĈkdo zase, že u Olšan. Na jedné stanici pďichází do našeho vagónu nĈmecký dĐstojník v uniformĈ a povídá dobrou Ćeštinou: „On je z toho bordel hoši.“ Jsme v BenešovĈ, polovina vysedá, Výprachtice také. KoneĆnĈ
jsme pohromadĈ. Seďadili nás do trojstupu a jde se. Za mnou najednou
zĆistajasna prásk! Kouknu dozadu a on Jenda KubínĐ zakopl a kufr mu
letí pďes hlavu na dlažbu. Celý šik se zakymácel a dal se do smíchu. Za
Ćtvrt hodiny jsme v BenešovĈ, budeme tam ubytováni ve škole. Ale za další hodinu jsme už za Benešovem. To pĐjdeme asi na dĈdinu. Nastává kďížová cesta šest kilometrĐ dlouhá. Než jsme došli na místo, byli jsme napolo mrtví. ZaĆíná chumelit a vítr nám šlehá snĈhové vloĆky do obliĆeje.
Stďelbu zatím žádnou neslyšíme. Jsme ubytováni ve škole ve SmolkovĈ. V
té polovinĈ co zĐstala v BenešovĈ jsou i Bystďáci. Je nás tu asi sto padesát. Ve tďídách je sláma, v každé tďídĈ je kolem padesáti mužĐ. Jsme tu
Výprachèáci, HeďmaČáci a Ćást ñermné. KoneĆnĈ jsme na svém místĈ. VeĆer uléháme dokonale unaveni. V jedné svĈtnici vypukl požár, ale v zárodku byl uhašen. Sobota veĆer skonĆila.

22. února 1945
Ráno odjíždíme do Lanškrouna na „arbeitsamt“. Tam nás Janiš ujistil, že
jedeme na Ćtrnáct dní, nejdéle na tďi nedĈle kopat zákopy. V LanškrounĈ
Ćekáme do veĆera na vlak. NaveĆer však nejedeme, buĉ prý v noci nebo
ráno. Ubytováváme se na sále hostince Stďelnice. V sále je plno slámy. Je
nás ubytováno ze všech okolních dĈdin asi sto šedesát. Na pravé stranĈ
sálu jsou jíž ubytovaní vystĈhovalci z Polska, kteďí jsou na cestĈ už tďi
nedĈle. V noci je ruch až do rána. Ráno povídá Franta PrincĐ z Bystďece:
„Jak jsi se vyspal?“ „Ale mizernĈ, moc mĈ to tlaĆilo, mĈl jsem málo slámy
pod sebou a ty sakramentský Poláci hráli karty až do rána, tak jsem spal
prachmizernĈ.“

23. února 1945
Ráno mám snídani ze svých zásob, všeho hojnost. Snídám kus peĆeného
masa a housku. V deset hodin prý pojedeme, nemáme už nikam chodit!
Pďesto jdeme do mĈsta na Ćaj. Ve dvanáct hodin jsem si šel ještĈ koupit
salám na cestu. Když jsem se vracel, šli už všichni seďazeni s kufry na
nádraží. Na nádraží nás znovu poĆítají a máme Ćekat až do pĐI tďetí. NĈkteďí jsou propuštĈni domĐ. Tesaď, Vinca z rejdu a Jandejsek z Koburku.
MĈli z toho velkou radost. Je nás Ćím dál ménĈ. Z Výprachtic jen dvacet
pĈt. KoneĆnĈ nasedáme do nákladního vlaku. Je pĐl tďetí odpoledne, je
zataženo a pomalu prší. Jedeme do Rudoltic, kde pďesedáme do vlaku
Olomouc - Opava. V Rudolticích volají ještĈ Bednáďe domĐ. Je odvolán
firmou v Lanškrouna, kde je zamĈstnán na nĈjaké zapracované práci. Pďijíždí ještĈ ZdeČka Mlejnková za Jarkou se živobytím. Pďijel vlak, má však
jen tďi osobní vozy. Chceme nasedat, ale z vlaku kďiĆí: „Vše obsazeno, nikdo se už nevejde!“ „Co naplat nasedat se musí, to jsou zákopníci, musíte
tedy vystoupit!“ To úĆinkovalo, nikdo nevystupuje a je ještĈ místo pro sto
padesát lidí s rancema. TlaĆenice jako na mĈsíci, když ubývá. Jedeme pďes
Šumperk a pan uĆitel Šupler nám ukazuje vĈznici, kde jsou zavďeni lidé z
Výprachtic. KoneĆnĈ jsme ve Šternberku a vystupujeme. ñekáme na druhý
vlak k Olomouci a zanedlouho jsme tam. V Olomouci musíme Ćekat až do
pĐl noci na vlak k OpavĈ. Nádraží zde je velké, ale také lidu, že se nemĐžeš nikde ani hnout. Vojáci i cestující, vše dohromady a každý spĈchá jako by mĈl být zítra konec svĈta. Hle, támhle jsou ruští zajatci, zrovna z
fronty, beze zbranĈ, je jich jen asi dvacet. Jen pďestupují do druhého vlaku. Na perónĈ se svoláváme jako kuďata. Výprachtice, Heďmanice - tam
zas volá Bystďec ... Ostatní už zaniká v hluku pďijíždĈjícího vlaku. V Olomouci jsme se sešli s transportem z Králík a okolí. Celkem asi tďi sta zákopníkĐ. Nasedáme do vlaku bez fronty. Není tu vidĈt mnoho vojska, jak
jsem oĆekával, je všude klid. Jedeme pďes Moravskou Ostravu. Ve Vítkovicích pďestupujeme.

(Pokraþování pĜíštČ.)
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Ze zápisníku ornitologa
O STAVU PTÁK· NA §ESKÉM NEBI V ROCE 2004
Sešel se rok s rokem a do redakce opøt pĆišel dlouhý dopis
od pana Františka Štancla. Ve dvou pokraêováních se do
zvíme, jaký byl jeho ornitologický rok 2004. Závørem dopi
su posílá pozdrav do svého bývalého pĎsobištø, který si do
volím ocitovat, byČ tak êiním na zaêátku vyprávøní:
„Na závør bych chtøl pozdravit všechny VýprachČáky a po
pĆát pevné zdraví v dalším žití ve výprachtické kotlinø.“
Myslím, že za všechny êtenáĆe mohu podøkovat za pøkné
povídání a pĆání a popĆát panu Štanclovi i jeho paní v roce
2005 pevné zdraví, Františkovi pak spoustu ornitologických
a tĆeba i exotických úlovkĎ.
Vážení êtenáĆi a redakce, omlouvám se, ale dĆíve to nešlo. Jak
se otevĆe jaro, tak to êlovøka a ornitologa zvlášČ táhne do pĆí
rody, rychle zabalit chytací náêiní a kroužky, vhodné ustrojení
a hurá do pĆírody za milými ptáêky zpøváêky. Na podzim zase
pĆišly do rodiny rĎzné nemoci a tak jsem za psací stroj zasedl
až teprve nyní.
Jaký byl pro mnø ornitologický rok 2004? Musím Ćíci, že po
mørnø úspøšný. Celkem dostalo kroužky na nohu 2.849 ptákĎ
v 75 druzích. Nejvíce bylo okroužkováno rákosníkĎ. Obecných
468, proužkovaných 339, zpøvných 26 a velkých l3 kusĎ. Inu
je to dáno tím, že vøtšinu êasu strávím chytáním ptákĎ na
rybnících v rákosí a okolních bažinách. Snažím se chytat v rá
kosí i jiné druhy ptákĎ a tak se chytilo napĆ. 23 chĆástalĎ vod
ních, 7 moudivláêkĎ lužních, 12 slavíkĎ modráêkĎ stĆedoev
ropských, 2 cvrêilky Ćíêní, l0 cvrêilek slavíkových a 16 cvrêilek
zelených. Opøt se v rákosinách objevily sýkoĆice vousaté. Toho
to ptáka má ve znaku Pardubická ornitologická poboêka. Vøtší
množství sýkoĆic chytili ornitologové v SPR Bohdaneê. V rákosí
rybníka Strašov se mnø jich podaĆilo odchytit 17 kusĎ. Bylo to
nøkolik rodinek s mláóaty patrnø na tomto rybníce vyvedených.
ZamøĆil jsem se na odchyt sýkor koĀader (385 kusĎ) a modĆi
nek (157 kusĎ). Jedna ze sýkor koĀader møla na nožce kroužek
s nápisem POLAND GDANSK. Kroužek naznaêuje její pĎvod, ale
zatím nemám o kroužku žádná data. Z dĆívøjška mám dvø hlá
šení sýkor koĀader oznaêených na Haldø a pozdøji zastižených
v Rusku. V letošní zimø se sýkor u krmítek objevilo velké množ
ství, vøtšina pĆilétla patrnø ze severských zemí.
Na podzim ke krmítkĎm pĆitáhly hejna drobných zelenavých
ptáêkĎ êížkĎ. Chytilo se jich 106 kusĎ.
PĆi akci CREX 2004, pĆi které se sledovali a chytali chĆástali pol
ní na lukách a polích v pĆedpokládaných místech v rámci akce
Natura, se chytilo celkem 33 chĆástalĎ polních. Jeden chĆástal
chycený u Lázní Bohdaneê byl za tĆi nedøle zastižen u Žamberka.
V Jeseníkách bylo tentokrát chĆástalĎ málo, chytili jsme jich
zde pouze 5 kusĎ. Jeden kroužkovaný Romanem Chaloupkem u
Starého Møsta na Moravø byl pĆi této akci znovu chycen v témž
místø pĆíštím rokem.
Dravých ptákĎ se na polích vyskytovalo jen malé množství, i
když je všude plno hrabošĎ, tak asi všichni dravci a sovy pĆe
táhli jinam. Kroužkoval jsem pouze 20 mladých poštolek okolo
Jamného nad Orlicí, všechny hnízdily ve vyvøšených budkách.
Jedna okroužkovaná ve Výprachticích jako mládø na hnízdø 1.
êervence 1994 ve „Frankovø lese“, byla zastižena 19. ledna
2003 v SENTA, VOJVODINA v JUGOSLÁVII. Nosila tedy kroužek
více než 8 a 1/2 roku. Zaletøla do vzdálenosti 518 km. Z dal
ších dravých ptákĎ se chytilo 8 krahulíkĎ, 17 sov kalousĎ uša
tých a jedna severská sova pustovka. V budce vyvøšené u Sob
kovic vyhnízdily 4 mladé sovy  puštíci obecní.
Z loĀských ptákĎ zastižených se zahraniêními kroužky pĆišla

odpovøó na strnada rákosního s kroužkem RADOLFZELL.
Oznaêen byl 2. Ćíjna 2001 v Leitersdorfu, region Steiermark v
RAKOUSKU. Já jsem jej chytil na rybníku SopĆeê u PĆelouêe 7.
srpna 2003. Kroužek nosil témøĆ 2 roky a zalétl 334 km dale
ko. Dalším byl rákosník obecný, nosící kroužek SEMPACH.
Okroužkován byl jako starý pták 1. srpna 1999 v La Corbiére,
region Fribourg, ŠVÝCARSKO. PĆilétl ze vzdálenosti 733 km a
kroužek nosil skoro 4 roky. Ze zahraniêí pĆišla loni pouze jedi
ná zpráva o rákosníku obecném, okroužkovaném 7. srpna 2003
na rybníku SopĆeê. Ten byl nalezen mrtev 28. kvøtna 2004
v Goulmima v MAROKU. Uletøl znaênou vzdálenost 2.653 km
vzdušnou êarou, než jej zastihla smrt. Další zajímavou zprávou
bylo chycení kalouse ušatého panem Ing. Hamplem v Dolní
éermné. Já jsem jej kroužkoval pĆed møsícem nedaleko Chlum
ce nad Cidlinou. Kalous kroužkovaný v listopadu 2001 na no
covišti v Pravech byl nalezen mrtev v bĆeznu 2004 ve Hvozdni
ci u Hradce Králové. Když jsem kroužkoval mláóata skorce
vodního v Bušínø (Šumperk) chytil jsem zde u hnízda samiêku
a ta møla kroužek. Byla oznaêena pĆed êtyĆmi lety jako mládø v
hnízdø v Lupøném u Šumperka. Usadila se I5 km od místa zro
zení. Skorci, nøkdy zvaní vodní kosi, jsou známí tím, že dokáží
bøhat pod vodou, hledajíce potravu na dnø horských Ćíêek. Jeli
sluneêný den, êasto zpívají i uprostĆed ledové zimy.
Mezi nejvzácnøjší zástihy patĆilo chycení strakapouda pro
stĆedního. Za dobu více než 50 let, co kroužkuji, je to pouze
pátý strakapoud, kterého jsem kroužkoval. Je trochu menší než
bøžný strakapoud velký, který bøžnø hnízdí v lesích. Vzhledem
je i podobný a tak se dá lehce zamønit.
Loni táhlo i vøtší množství našich nejmenších ptáêkĎ  králíê
kĎ. Chytilo se 220 králíêkĎ obecných a 5 králíêkĎ ohnivých.

Å
KúIVKA OBECNÁ
Å
sameĆek (Ćervené peďí)
samiĆka (peďí bledĈ žlutozelené)
V lesích bylo velké množství smrkových šišek a za jejich se
mínky pĆitáhly jejich konzumenti  kĆivky. Ve ValteĆicích jsem
jich chytil 27 kusĎ. O kĆivkách je známo, že za svou potravou
táhnou êasto i na velké vzdálenosti. Jednu kroužkovanou na
Haldø chytili až v Rusku u Permu.
ZamøĆil jsem se také na odchyt zpívajících samcĎ slavíka
obecného. Náš nejlepší ptaêí zpøvák zpívá celou noc a své so
ky, aČ již skuteêné nebo umølé, nahrazené magnetofonem, se
snaží vyhnat ze svého teritoria, nu a pĆi tom se chytí do na
stražené sítø. Celkem se jich chytilo 23 kusĎ. Jeden ze slavíkĎ
møl kroužek a nosil jej více než 4 roky. Ze slavíkĎ nemám za
tím žádnou zprávu o je jich tahu do Afriky.
(Pokraþování pĜíštČ.)
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SDH KOBURK

Pďi Ćtení zápisĐ z Veďejných zasedání zastupitelstva obce (VZZO) se mnohdy setkávám s rozhodnutím, které je neúplné, zkreslující, nebo neinformovanému
obĆanovi nic neďíkající. Vznikají tím oprávnĈnĈ pochybnosti o správnosti vlastního rozhodnutí, nebo vedou k rĐzným nežádoucím spekulacím apod.
Pďíklad: U prodeje obecních pozemkĐ není vždy uvedena výmĈra napď. v m2 a
cena v KĆ za 1 m2, pouze celková cena. Z této informace se obĆan nedozví za
jakou Ćástku byl prodán 1m2, což je napď. pro porovnání a posouzení prodeje
rozhodující.
Pďíklad: Pďi prodeji kulatiny z obecních lesĐ je napď. uvedena pouze celková
Ćástka, za kterou byla prodána. Z této informace se obĆan nedozví o jaké
množství se jedná, ale hlavnĈ za jakou Ćástku byl prodán l m3 této kulatiny,
což je rozhodující.
Pďíklad: ZO schvaluje zakázku na výškopisné a polohopisné zamĈďení pozemku v obci Výprachtice s firmou GMD, spol. s r. o. Tvardkova 1191, 562 0l Ústí nad
Orlicí, vše za nejvýše pďípustnou cenu 20.730,-- KĆ. (doslovný text usnesení z
28. 2. 2003).
Dotaz: O jaký pozemek se jedná a pro jakou akci mĈl být zamĈďen?

poĆádá

19. února 2005

Dovolujeme
si Vás srdeênø pozvat
na sál hostince „U Jana“ve Výprachticích

kde o 8. hodinø veêerní
zaêne být poĆádnø horko!
Prodej vstupenek
již od 6. hodiny odpolední
na místø samém.

BOHAT® ZÁSOBENÝ ŠENK

Ladislav Chládek
Výprachtice 58

Jak bylo?
PROSINEC 2004
0

NEJNIŽŠÍ TEPLOTA (21.12.)
NEJVYŠŠÍ TEPLOTA (02.12.)
PRûMóRNÁ TEPLOTA MóSÍCE
prĐmĈrná minimální teplota
prĐmĈrná maximální teplota

-14,2 0C
+6,6 0C
-1,0 0C
-3,4 0C
+1,4 0C

Teplé poĆasí z konce listopadu pokraĆovalo i zaĆátkem prosince. Hned 2. byla
zaznamenána nejvyšší teplota mĈsíce.
VzápĈtí však nastoupilo ochlazování, min.
teploty poklesly pod nulu, max. však zĐstaly tĈsnĈ nad nulou. PoĆasí po celou
dekádu s nízkou oblaĆností, obĆasné mrholení. Druhá dekáda již byla zimní, max.
i min. teploty byly minusové. PoĆasí opĈt
po celou dekádu zatažené, namrzající
mlhy, na konci dekády snĈžení (10 cm).
Vypadalo to na pĈkné bílé vánoce.
PoĆátkem 3. dekády ještĈ pďituhlo (21.12.
nejnižší teplota mĈsíce), na ŠtĈdrý den
pďišlo oteplení a dešèové pďeháČky, teploty se pďesunuly do plusových hodnot.
Ve druhé polovinĈ poslední dekády klesly min. teploty lehce pod nulu, max. však
zĐstaly nad bodem mrazu. Celá dekáda
byla zamraĆená, sychravo, snĈhové pďeháČky se stďídaly s dešèovými. PoĆasí spíše velikonoĆní. Všechny dny mĈsíce bylo
zataženo nebo oblaĆno, jediný jasný sluneĆný den byl 21. prosinec.
žabka Splávka

C
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
-2,0
-4,0
-6,0
-8,0
-10,0
-12,0
-14,0
-16,0

PROSINEC 2004

teplota

GRAF PRšBęHU DENNÍCH TEPLOT (MIN., MAX.)

prŢmĚrná teplota
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ROK 2004
PRûMóRNÁ TEPLOTA ROKU
NEJNIŽŠÍ TEPLOTA ROKU
NEJVYŠŠÍ TEPLOTA ROKU

+7,3 0C
-23,4 0C
+29,2 0C

(25.01.)
(19.08.)

ROK 2004
0

C

prŢmĚrná teplota

GRAF PRšMęRNÝCH TEPLOT V JEDNOTLIVÝCH MęSÍCÍCH
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mĚsíce

Z veverÈina košíÈku

AHOJ DĈTI !
BÍLÁ KOñKA NA BÍLÉM SNóHU
Jestlipak víte, jak vypadá bílá koĆka na bílém snĈhu? ÚplnĈ stejnĈ jako Ćerná vrána v Ćerném lese. Není ji vĐbec vidĈt.
Až když se slunce zaĆne klonit k západu, zahlédnete ji jako namodralý stín. Ale to už se bílá koĆka stejnĈ zvedla ze závĈje a zamíďila do stavení, aby tu ponoďila rĐžový jazyk do misky mléka. Tam venku na snĈhu se vám však ztratí jako
snĈžný králík Ći polární liška, kteďí splývají se zimní krajinou, aby unikli oĆím lovcĐ kožešin. Jenomže bílá koĆka je bílá i
v zelené trávĈ. Bílá koĆka není tedy bílá, aby se nám schovávala. Je bílá jenom tak. Bílá se narodila, a ani ji nenapadne
být v létĈ zelená. A taky s ní ani nehne, že jiné koĆky jsou Ćerné, mourovaté Ći dokonce tďíbarevné. Bílá koĆka je zkrátka
bílá na bílém snĈhu i v Ćerném lese. A proĆ si tohle všechno vlastnĈ povídáme? Tďeba proto, že obĆas toužíme vypadat
jinak, než jací jsme. NĈkdy, abychom se schovali, a jindy zase, aby jiní koukali, jací umíme být mourovatí.
TERñINY HRÁTKY
PRO ŠIKOVNÉ RUCE

PRO HRAVCE, TEDY HRAVÉ DóTI

Dráha z kostek domina
Zkus postavit co nejdelší a nesložitĈjší
dráhu z kostek domina postavených za
sebou na nejmenší stranĈ tak, aby postrĆením první kostky v ďadĈ se celá
dráha postupnĈ pokácela. Hra vyžaduje šikovnost a velkou trpĈlivost. Na závĈr lehkým postrĆením první kostky vyvoláš ďetĈzovou reakci, pďi
níž jednotlivé stavební kameny jeden za druhým podají. Pďi
správném postavení celé dráhy nezĐstane stát ani jedna kostka.
S dostatkem kostek mĐžeš postavit velmi složitou dráhu, v níž se
kostky rozcházejí na více stran nebo se kďižují.

Barevné ledy
Pďíprava ledových doplČkĐ. Ve vodĈ rozpustíme potravináďské barvivo a barevnou vodu
nalijeme do rozliĆných nádobek. Použijeme rĐzné barvy a rĐzné formiĆky – pro kuliĆky a
kostiĆky ledu, formiĆky na cukroví, misky a
kelímky. Vodu necháme do druhého dne
zmrznout v ledniĆce.
Barevné snĈhové stavby. Ze snĈhu vybudujeme rĐzné stavby
a pďitom využíváme pďipravené barevné ledy jako doplČky, oĆi,
ozdoby apod. Stavíme moderní snĈhuláky, zvíďata, domeĆky, hrady, … Stavbu mĐžeme také zbarvit pokropením barevnou vodou.

PRO PúEMÝŠLICE
Na obloze
Vysoko na obloze pďeletĈl velký pták. Nikdo ho
neznal, jen svĈta znalá soviĆka vĈdĈla, co je zaĆ,
ostatní to ani nezajímalo. HlavnĈ že nikomu
neublížil.
Když vybarvíš plošky s lichými Ćísly, zjistíš, co pďeletĈlo oblohou nad lesem.

PTÁñKOVÉ V ZIMó
Mrzne, snĈží, to to zebe,
hodnĈ snĈhu spadlo z nebe.
PtáĆkové teĉ starost mají,
jak potravu obstarají.
Kde jsou v domĈ hodná dítka,
dávají jim do krmítka
hrstku zrní, trochu máĆku,
aè si dají do zobáĆkĐ.
Zdraví Markéta a Terka

Výprachtické noviny

RoĆník: 9
ñíslo: 1
PoĆet stran: 10
PoĆet výtiskĐ: 400 ks
UzávĈrka: 15. ledna 2005
Vyšlo: leden 2005
UzávĈrka pďíštího Ćísla: 15. února 2005
Vydavatel: Obec Výprachtice RedakĆní rada: JUDr. Miroslav Stejskal, Jana Skalická



465391477
Vychází 1x mĈsíĆnĈ zdarma
Redakce: Jan KaČka, 561 34 Výprachtice 56
Redakce neodpovídá za názory a chyby v údajích, mluvnické a stylistické chyby v pďíspĈvcích dodaných pďispívateli.
Tiskne: TG TISK s. r. o., 5. kvĈtna 1010, 563 01 Lanškroun. tel.: 465 322 270/e-mail: kulhanek@tgtisk.cz

